Dnes v listě:

❖ MINISTRYNĚ PRŮMYSLU A OBCHODU SI PROHLÉDLA HEŘMANICKOU HALDU A AREÁL LAGUN ❖ SEMINÁŘ „JAK USPĚT V TĚŽEBNÍM SEKTORU V LATINSKÉ
AMERICE“ ❖ USNESENÍ VLÁDY Č. 72/2019 ❖ ČESKO-NĚMECKÝ WORKSHOP ❖ O. Z. SUL ZLIKVIDOVAL NÁDRŽ VE SPOLEČNOSTI PRECHEZA A. S. ❖ TURNAJ
V HALOVÉ KOPANÉ O PUTOVNÍ POHÁR ŘEDITELE S. P. DIAMO, O. Z. TÚU ❖ NÁVŠTĚVA EXPERTŮ Z BULHARSKA ❖ MONTANREVUE ❖ HHS POD RALSKEM NA
DOLE RAKO ❖ HORNICKÝ PLES VE STRÁŽI POD RALSKEM ❖
❖ UZÁVĚRKA 22. 2. 2019

DIAMO
OBČASNÍK

ROČNÍK XXIV (XLI)

ČÍSLO 3

BŘEZEN 2019

Ministryně průmyslu a obchodu si prohlédla heřmanickou haldu a areál lagun
Josef Jašek (DIAMO, s. p.) popisuje situaci
na lagunách, dále zleva: Marta Nováková (MPO),
Petr Køíž (DIAMO, s. p.), Zbyšek Sochor (MPO),
Tomáš Rychtaøík (DIAMO, s. p.), Filip Terš (MPO)

Dva nejvìtší projekty státního podniku DIAMO na Ostravsku byly cílem návštìvy ministrynì prùmyslu a obchodu Marty Novákové 14. února 2019. V doprovodu øeditele státního podniku Tomáše Rychtaøíka
a øeditele odštìpného závodu ODRA Petra Køíže se seznámila s postupem sanací heømanického odvalu a lagun OSTRAMO. Vedení státního
podniku paní ministryni ujistilo, že práce na obou lokalitách postupují
a budou probíhat i nadále v souladu s uzavøenými smlouvami.
Z vrcholu heømanické haldy, která patøí mezi nejvìtší ekologické
zátìže v ÈR, mohla paní ministrynì vidìt jak rozsah sanovaného úze-

mí, tak i termickou aktivitu nìkterých míst. Prohlédla si také separaèní komplex firmy Ostravská tìžební na úpatí haldy, který tøídí hlušinu na jednotlivé frakce k dalšímu využití. Èást se sníženým obsahem hoølavé složky se používá k modelování nové podoby území.
Vedení státního podniku informovalo paní ministryni o principu
a prùbìhu sanaèních prací. Zamìstnanci státního podniku dodali ke
zpracování do separaèního komplexu už jeden milión tun hlušiny.
Celková sanace odvalu by mìla být hotova v roce 2030.
Na druhé lokalitì, která je rovnìž v centru pozornosti obyvatel Ost-

ravy, v areálu lagun po chemièce OSTRAMO, se paní ministrynì Nováková zajímala pøedevším o prùbìh prací na odstranìní kalù a zajištìní dalšího postupu, vèetnì plánované sanace kontaminovaných zemin. V areálu je uloženo ještì zhruba 70 tisíc tun upravených kalù,
které spoleènost AVE CZ odpadové hospodáøství postupnì odváží ke
koneèné likvidaci do Vøesové. Firma se v nové smlouvì zavázala, že
splní pùvodní termín koneèné likvidace kalù.
„Za nejdùležitìjší považuji, že proces sanace nebyl pøerušen a kaly
se dál odvážejí podle možností spalovny ve Vøesové, která se zavázala, že se pokusí dìlat technická opatøení tak, aby odbìr kalù zrychlila,“ uvedl øeditel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtaøík.
Z lagun zbývá odtìžit a upravit ještì cca 6 000 tun takzvaných
upotøebených filtraèních hlinek. Podle posledních informací bude tento zbylý materiál zpracován døíve, než naøizuje smlouva. Mìsto si prosadilo v memorandu s firmou AVE CZ, že se tak stane do 31. kvìtna,
práce však pokraèují rychleji a mohly by skonèit už do 30. dubna.
Èást programu paní ministrynì na lagunách byla vìnována prohlídce
zaøízení èistírny lagunových vod, která slouží k èištìní silnì kontaminovaných vod z prostoru lagun a kterou bude od bøezna novì provozovat pøímo státní podnik DIAMO. Aktuálnì èistírna mìsíènì vyèistí cca
2 200 m3 kontaminovaných vod, a to kombinací fyzikálních, fyzikálnì-chemických a chemických metod. „Pøevzetí technologie umožní
zpružnìní èištìní kalù a pomùže chránit zdroj pitné vody v Nové Vsi.
Provoz by rozhodnì nemìl být dražší, mìl by být naopak levnìjší,“
øekla paní ministrynì Nováková následnì na tiskovém briefingu.
Pøed novináøi paní ministrynì a zástupci vedení státního podniku
DIAMO zhodnotili stav na lagunách a odpovìdìli na dotazy novináøù. Pøipomnìli, že koneèný termín likvidace kalù se nemìní, podle
nové smlouvy s firmou AVE zùstává v platnosti konec roku 2020.
„Bude nároèné to splnit, protože kaly musí být zlikvidovány za pøísných podmínek a stále se potýkáme s velkým odporem veøejnosti vùèi tomuto materiálu, èasto neopodstatnìným. Ale je potøeba si uvìdomit, že do Ostravy se svážely ropné látky ke zpracování z celé republiky po nìkolik desetiletí. Teï bychom chtìli Ostravu zbavit této ekologické zátìže,“ øekl Petr Køíž, øeditel odštìpného závodu ODRA.
„Budeme usilovat o to, aby spoleènost AVE hledala i jiné možnosti
likvidace kalù vèetnì zahranièních zaøízení tak, aby nebyla závislá
pouze na technologii ve Vøesové na Sokolovsku,“ doplnil øeditel státního podniku Tomáš Rychtaøík.
Program paní ministrynì po návštìvì lokalit pod správou státního
podniku DIAMO pokraèoval na krajském úøadu.
Ing. Bc. Jana Dronská, MBA

Seminář „Jak uspět v těžebním sektoru v Latinské Americe“
Dne 29. ledna 2019 se na Ministerstvu prùmyslu a obchodu uskuteènil semináø na téma „Jak uspìt v tìžebním sektoru v Latinské
Americe“, který poøádalo Ministerstvo prùmyslu a obchodu ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ÈR. Úèastníci, mezi kterými nechybìli velvyslanci jednotlivých zemí Latinské Ameriky,
diskutovali o možnostech spolupráce v oblasti tìžby a geologického
prùzkumu.
Semináø zahájil námìstek ministrynì prùmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. Hlavním hostem byla paní Helena Viegas z oddìlení
úèinného využívání zdrojù a nerostných surovin Generálního øeditelství pro vnitøní trh, prùmysl, podnikání a malé a støední podniky
Evropské komise. Ve svém pøíspìvku pøedstavila aktuální spolupráci mezi EU a Latinskou Amerikou v oblasti nerostných surovin. Øeditel odboru øízení exportní strategie a služeb Rudolf Klepáèek seznámil zúèastnìné s komplexními nástroji na podporu exportu Týmu Èesko. Praktickou pøedstavu o jejich využití mohli posluchaèi
získat díky prezentacím „Zkušenosti z technologické mise v tìžebním sektoru do Chile“, kterou pøednesl vedoucí pro výzkum a vývoj
agentury CzechInvest Jiøí Krechl, a „Technologická mise do Argentiny“ v podání vedoucího oddìlení politiky nerostných surovin
MPO Martina Vlastníka. Na závìr tohoto bloku poskytla vedoucí
oddìlení Amerik Eva Bartoòová pøehled o souvisejících aktivitách,

veletrzích èi podnikatelských misích v roce 2019
a 2020.
V programu semináøe nechybìly ani konkrétní
zkušenosti firem, které jsou v teritoriu již aktivní.
Zkušenosti s geologickým prùzkumem pøedstavili zástupci Èeské geologické služby, Petr Mixa
a Vladimír Žáèek, motivaci do obchodování s Latinskou Amerikou dodal Dalibor Èudek ze spoleènosti Ferrit, zkušenosti a znalosti v oblasti uranového hornictví doplnil Jiøí Mužák ze státního
podniku DIAMO a závìreèný pøíspìvek týkající
se probíhajícího projektu udržitelné tìžby zlata
v Kolumbii pøednesl Jiøí Šourek ze spoleènosti
GEOMIN.
Semináø pomohl zúèastnìným firmám pøiblížit
možnosti rozvíjení výzkumných i podnikatelských
aktivit v Latinské Americe a nabídl možnosti podpory pro vstup do tohoto velmi zajímavého teritoria.
Ing. Jiøí Mužák, Ph.D.
vedoucí odboru mezinárodní spolupráce, ØSP
vedoucí mezinárodního školicího støediska, ØSP

Úèastníci semináøe
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Další rok nové role s. p. DIAMO
Bylo přijato usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2019 č. 72
Usnesením vlády Èeské republiky ze dne 11. øíjna 2017 è. 713 ke Zprávì o nutnosti zajištìní ekonomických zájmù státu v oblasti využití kritických
superstrategických surovin Evropské unie a nìkterých dalších surovin (dále pouze UV è. 713/2017)
byly, s. p. DIAMO prostøednictvím Ministerstva
prùmyslu a obchodu (MPO) a Èeské geologické
službì (ÈGS) prostøednictvím Ministerstva životního prostøedí (MŽP), uloženy úkoly související
s oceòováním ložisek a zdrojù strategických surovin ÈR a analýzou materiální, vzdìlávací a personální základny nezbytné pro plnìní tìchto úkolù.
Jmenovitým úkolem UV è. 713/2017 pro s. p.
DIAMO je pøedkládat vládì každý rok, poèínaje
rokem 2018, do 31. prosince informaci o postupu
prací pøi vyhodnocování ložisek nerostných surovin podle bodu II/1 tohoto usnesení vèetnì návrhu
dalšího postupu a rozsahu navrhovaných prùzkumných prací a vyèíslení finanèní nároènosti (dále
pouze Informace o postupu prací).
Informace o postupu prací byla pøedána na MPO
v daném termínu a následnì projednána v mezirezortním pøipomínkovém øízení. Po vypoøádání
všech pøipomínek z tohoto øízení byla Informace
o postupu prací pøedložena vládì ÈR. Vláda ÈR
vzala informaci na vìdomí a vydala usnesení vlády Èeské republiky ze dne 28. ledna 2019 è. 72
(dále pouze UV è. 72/2019), kde uložila ministryni

prùmyslu a obchodu prostøednictvím státního podniku DIAMO a místopøedsedovi vlády a ministru
životního prostøedí prostøednictvím Èeské geologické služby realizovat úkoly obsažené v èásti III
bodu 9 materiálu èj. 39/19 (Informace o postupu
prací).
Stát prostøednictvím citovaných usnesení deklaruje zámìr, jímž je ve veøejném zájmu zvýšení
kontroly státu nad využíváním strategických surovin Evropské unie rozšíøený o další relevantní nerostné suroviny ÈR.
Jmenovitì bylo uloženo MPO prostøednictvím
s. p. DIAMO:
a) Zpracovat orientaèní studii proveditelnosti na
ložisko lithia v oblasti Cínovce (nezávislá
orientaèní studie proveditelnosti mùže být východiskem pro pøístup státu ve vìci osvojování
ložiska Cínovec, napø. ve vìci udìlování pøedchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru).
b) Zpracovat orientaèní studii proveditelnosti na
dvì vybraná perspektivní ložiska nebo zdroje
grafitu, wolframu a aktualizovat studii proveditelnosti pro ložisko Bìstvina.
c) Pokraèovat v terénním výzkumu nových nadìjných
oblastí s potenciálem výskytu strategických surovin.
d) Pokraèovat v realizaci prací na ovìøování výsky-

tu doprovodných prvkù na ložiscích uranu v severoèeské køídì.
e) Pokraèovat v revizi hmotné dokumentace ve
skladech s. p. DIAMO.
f) Zahájit projektovou pøípravu na zøízení výzkumného pracovištì umožòujícího testování rùzných
úpravárenských metod a vytvoøení laboratoøe,
která bude umožòovat výzkum upravitelnosti rud.
g) Zpracovat jednotnou metodiku na hodnocení využitelnosti úložných míst tìžebního odpadu
(odvalù a odkališt’).
h) Navrhnout rozšíøení èíselníku ke statistickému
výkazu Prùm 2–01 o vybrané strategické suroviny.
MŽP prostøednictvím Èeské geologické služby
bylo uloženo:
i) Zpracovat podrobné pasporty ložisek grafitu
a wolframu a dokonèit pasportizaci ostatních
ložisek a zdrojù lithia.
j) Pokraèovat v terénním výzkumu nových nadìjných oblastí s potenciálem výskytu strategických surovin.
k) Pokraèovat v revizi hmotné dokumentace ve
skladech ÈGS a s. p. DIAMO.
l) Podpoøit rozšíøení systematického výzkumu ložisek nerostných surovin a metalogeneze Èeského masívu v Èeské geologické službì za úèe-

lem vyhledávání nových a netradièních zdrojù
strategických surovin na území ÈR.
m) Zpracovat jednotnou metodiku na hodnocení
využitelnosti úložných míst tìžebního odpadu
(odvalù a odkališt’).
n) Navrhnout rozšíøení èíselníku ke statistickému výkazu Prùm 2–01 o vybrané strategické suroviny.
DIAMO, s. p., spolupracuje s ÈGS a zároveò plní
koordinaèní roli pøi plnìní úkolù daných UV
è. 713/2017, resp. UV è. 72/2019 na základì
Smlouvy o vzájemné spolupráci, která je každoroènì aktualizována doplòkem smlouvy obsahujícím
Plán prací na pøíslušný rok. Odborné práce provádìné ÈGS a jejich výsledky jsou dùležité pro zajištìní
informaèní základny potøebné pro základní zhodnocení ložisek. Zásadním pøínosem prací ÈGS je zpracování podrobné pasportizace ložisek a zdrojù zpracovávané suroviny. Na základì tìchto pasportù
DIAMO, s. p., zpracovává ocenìní perspektivních
ložisek a zdrojù. Souhrnná strukturovaná informace
je pak uložena do Integrovaného registru informací
o surovinách s. p. DIAMO (IRIS). Výstupy navazujícího a systematického výzkumu nových nadìjných oblastí s potenciálem výskytu strategických
surovin jsou podkladem pro návrhy na podání žádostí o stanovení prùzkumných území.
Ing. Pavel Koláø
vedoucí odboru geologie a GIS, ØSP

Česko-německý workshop „Radon risk in O. z. SUL zlikvidoval další nádrž kontaminovanou
radionuklidy v chemičce PRECHEZA a. s. Přerov
connection to uranium mining“

Z prùbìhu workshopu
Z dlouholeté pøeshranièní spolupráce s kolegy
z nìmecké spoleènosti WISMUT GmbH vyplynulo
spoleèné téma, které akutnì trápí oba podniky a nemá jednoduché øešení. Tímto tématem je problematika rizika uvolòování radonu z hald po tìžbì uranové rudy. Proto bylo v loòském roce na pravidelném
roèním setkání v Chemnitz dohodnuto, že by bylo
vhodné uspoøádat pracovní setkání, jehož cílem by
bylo nejen prezentovat dosavadní poznatky, ale také
seznámit s problematikou i další subjekty, které by
na øešení problému mohly participovat. Workshop
s názvem „Radon risk in connection to uranium mining“ se uskuteènil dne 30. ledna 2019 v Praze na
Barrandovì pod taktovkou zamìstnancù øeditelství
státního podniku DIAMO. Zúèastnili se jej zástupci
nìmecké spoleènosti WISMUT GmbH, Státního
úøadu pro jadernou bezpeènost, Státního ústavu radiaèní ochrany, Státního ústavu jaderné, chemické
a biologické ochrany, Ochrany podzemních vod
a zástupci odštìpného závodu Správa uranových ložisek státního podniku DIAMO.
V prùbìhu workshopu zaznìlo celkem 10 pøíspìvkù vìnovaných dané problematice. Jako první pøed-

nesl Ing. Mužák, Ph.D, prezentaci na téma návrhu
platformy pro stanovení zásad dobré praxe pøi zakládání a sanaci odvalù s obsahem uranových rud, po
které následoval blok tøí pøednášek odborníkù ze
spoleènosti WISMUT. Dr. Schmidt prezentoval výsledky a zkušenosti nìmeckých kolegù se sanacemi
odvalù vèetnì hodnocení únikù radonu, Dr. Löbner
seznámil úèastníky akce s výsledky modelování
proudìní vzduchu v okolí odvalù a jejich využití pøi
odvìtrávacích experimentech a paní Andrea
Schramm pak pøednesla øeè na téma dlouhodobého
výzkumu bilance vod v krycích vrstvách odvalù
a vlivu pórových vod na transport plynù v tìchto
vrstvách. Poslední pøíspìvek pøed pøestávkou na
obìd si pak pøichystal Mgr. Fuka, Ph.D., z Karlovy
univerzity. Ten pøednesl prezentaci na téma modelování proudìní a transportu radonu v odvalech.
Pìtici pøednášek odpoledního bloku zahájil
Ing. Pašek z DIAMO, s. p., který pøedstavil úèastníkùm novou koncepci likvidace odvalù po tìžbì uranu na Pøíbramsku. Následovalo struèné pøedstavení
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3

Pøedané staveništì se nacházelo uvnitø haly „Titanové bìloby“ firmy PRECHEZA a. s. v Pøerovì.
Samotný název výrobní haly napovídá, že zde probíhá výroba titanové bìloby, a to síranovou metodou, tedy rozkladem ilmenitu pomocí kyseliny sírové a následnou hydrolýzou vzniklého sulfátu titanylu. Titanová bìloba, chemicky TiO2 neboli
oxid titanièitý, se používá jako bílý pigment
v potravináøství. Je známý jako E 171 a vyskytuje
se prakticky ve všem, co má nìjakou barvu (jogurty, žvýkaèky, pasta na zuby, papír, barvy atp.).
V pøedchozích dvou letech náš o. z. SUL zajistil
za významné podpory o. z. GEAM likvidaci již tøí
podobných nádrží ve spoleènosti PRECHEZA a. s.
a nebyla to tedy první likvidace tohoto druhu.
V likvidované nádrži, která byla technicky již
v nevyhovujícím stavu, probíhala v minulosti
hydrolýza a uvnitø nádrže se ve významné míøe
postupnì koncentrovaly pøírodní radionuklidy
uran-radiové a thoriové øady. Pracovištì je zaøazeno v rámci atomové legislativy jako pracovištì
s materiálem se zvýšeným obsahem pøírodního radionuklidu a tomu odpovídalo i zajištìní radiaèní
ochrany.
Práce byly zahájeny dne 2. øíjna 2018 a subdodavatelem o. z. SUL byla Závodní báòská záchranná
služba o. z. GEAM. Vzhledem k tomu, že likvidace
probíhala ve výrobní hale za plného provozu, bylo
nejdøíve nutno zabezpeèit pracovištì, jak proti vstuPøed likvidací nádrže 417 C

pu nepovolaných osob páskami, tak PVC plachtami
proti šíøení prachu. Využití strojní techniky na místì
nebylo možné, a tak veškeré demolièní práce probíhaly ruènì postupným rozpálením víka a pláštì nádrže, na rozmìry cca 1 x 2,5 m. Vybouraný materiál,
kontaminovaný pøírodními radionuklidy, byl ukládán do pøistavených kontejnerù, které putovaly na
300 km vzdálené odkalištì K IV/E v Mydlovarech,
kde byl na základì souhlasného stanoviska SÚJB
uložen ve spodních vrstvách sanaèní výplnì daného
odkalištì. Každý kontejner byl pøed transportem dozimetricky promìøen a hodnoty byly zaznamenány
do „Protokolu o dozimetrickém mìøení pøi pøepravì
radioaktivních látek“. Celkem byly provedeny tøi
pøevozy o celkové hmotnosti materiálu 50 790 kg.
Pracovištì bylo v rámci radiaèní ochrany pravidelnì
monitorováno dle „Programu monitorování“ vypracovaného SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná. Po ukonèení prací a vyklizení staveništì byla promìøena plošná
aktivita (Bq/m2) a pøíkon prostorového dávkového
ekvivalentu vnìjšího záøení gama (µSv/h) prostorù
po zlikvidované nádrži a bylo tak potvrzeno, že došlo k odstranìní zdroje záøení.
Práce byly ukonèeny ke dni 19. prosince
2018 v dohodnutém termínu a požadované radiaèní ochranì pøedáním pracovištì zpìt firmì
PRECHEZA a. s.
Ing. Václav Šustr
oddìlení provozních prací, o. z. SUL
Po likvidaci nádrže 417 C
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Turnaj v halové kopané o putovní pohár
ředitele s. p. DIAMO, o. z. TÚU
Spoleèné foto úèastníkù turnaje

Česko-německý workshop
„Radon risk in connection to
uranium mining“
DOKONČENÍ ZE STR. 2

Státního úøadu pro jadernou bezpeènost, kterého se zhostila Ing. Petrová,
øeditelka sekce pro radiaèní ochranu.
Tøetím pøíspìvkem odpolední sekce pak
byla velmi zajímavá pøednáška
Mgr. Otáhala, Ph.D., ze Státního ústavu
jaderné, chemické a biologické ochrany
na téma prùzkum zátìží po tìžbì uranu
pomocí dronu. Pøedposlední pøednáškou celého workshopu byla pøípadová
studie stanovení vlivu odvalù po tìžbì
uranu na zdraví obyvatelstva, kterou si

pøipravil Mgr. Èermák z o. z. SUL státního podniku DIAMO. Dùstojným zakonèením mítinku pak byla prezentace
Mgr. Froòky, Ph.D., ze Státního ústavu
radiaèní ochrany, jejíž nosnou linií byly
víceúèelové monitorovací stanice pro
mìøení pøírodní atmosférické a pùdní
radioaktivity.
Samotný workshop byl úèastníky velmi kladnì hodnocen a pøinesl potenciál
v podobì navázání spolupráce jednotlivých organizací pøi øešení radonové
problematiky.
Ing. Vojtìch Vokál, ØSP
Pøednáška Ing. Paška

Návštěva expertů z Bulharska
Ve dnech 18.–22. února 2019 probìhla na odštìpných závodech GEAM, SUL
a TÚU návštìva tøí bulharských expertù
na problematiku likvidace starých zátìží
po tìžbì pøedevším uranových rud. Jmenovitì se mise zúèastnili paní Polya
Pencheva, øeditelka firmy Ecoengineering-RM Ltd., pan Valentin Angelov
z téže spoleènosti, který se zabývá problematikou radiaèní ochrany, a pan Ilko
Mladenov, chemický inženýr a manažer
firmy DIAL, laboratoø pro dozimetrii
a inženýrskou aerologii. Hlavním cílem
týdenní akce, která probìhla pod patronací IAEA a organizaènì ji zajistili pracovníci odboru mezinárodní spolupráce
z ØSP, bylo seznámit bulharské odborníky s legislativním rámcem platným
v ÈR v oblastech sanací po tìžbì materiálù s obsahem radionuklidù a se samotným technologickým øešením problematiky sanací území po tìžbì uranu.
Firma Ecoengineering-RM Ltd., která
byla zøízena Ministerstvem ekonomiky,
je od roku 1998 výluèným vykonavatelem sanaèních, likvidaèních a rekulti-

vaèních prací na lokalitách po tìžbì uranu. Ta byla v Bulharsku zahájena v roce
1939, kdy byl na ložisku Buchovo (asi
25 km od Sofie) otevøen první dùl,
a ukonèena rozhodnutím vlády v roce
1992. Do sedmdesátých let probíhala
tìžba výhradnì hlubinným zpùsobem,
pozdìji byla rozšíøena o povrchovou
tìžbu a o tìžbu alkalickým a kyselým
podzemním vyluhováním. Vytìžená ruda byla zpracovávána na dvou chemických úpravnách. Celkem bylo do roku
1990 vyrobeno 16 500 t U v chemickém
koncentrátu a tìžbou nebo prùzkumnou
tìžbou bylo v Bulharsku zasaženo 75
lokalit. Sanaèní práce dosud probíhají
na 43 lokalitách a souèástí tìchto prací
je i produkce uranu ze zpracování ionexu na chemické úpravnì. Roènì se takto
vyrobí 1–2 t uranu v chemickém
koncentrátu.
První navštívenou lokalitou byl o. z.
GEAM, kde bulharští experti strávili
dva dny. Bìhem nich si v doprovodu
Mgr. Tomana, Ph.D., prohlédli chemickou úpravnu, odparku a technologie na

Snad až na jedinou výjimku patøí mìsíc únor tradiènì již 7 let turnaji v halové kopané o putovní pohár øeditele o. z.
TÚU. Letošní akce se uskuteènila v sobotu 16. února 2019 za úèasti ètyø týmù.
Loòský vítìz a rekordman v poètu
turnajových vítìzství, tým TORNÁDO
CHÚ, postupnì vyzval týmy NDS ML,
VOKURKY a NDS – PARTA. Hrálo se
dvoukolovì systémem každý s každým
a turnaj nabídl nìkolik zajímavých výsledkù a prùbìhù jednotlivých utkání.
Dokonce i jedineèný úkaz, kdy po ètyøech odehraných zápasech mìly všechny týmy v tabulce shodnì 3 body a následující vyrovnaná skóre – 6:6, 5:5,
4:4 a 3:3.
I nadále byla jednotlivá utkání napínavá a pøesto, že to podle tabulky nakonec nevypadá, dá se øíci, že každý
mohl porazit každého. V polovinì turnaje držel první místo tým NDS ML,
který se po nepovedeném zaèátku výbornì rozehrál a rázem se pøihlásil do
boje o celkové prvenství. Své nadìje
ještì více pozvedl po výhøe 5:2 nad týmem VOKURKY, jimž vrátil porážku
úpravu dùlních a odkalištních vod, vèetnì membránových procesù a reversní
osmózy. První den byl zakonèen prohlídkou odkalištì K I v areálu chemické
úpravny, celá návštìva na o. z. GEAM
pak byla ukonèena druhý den v odpoledních hodinách prohlídkou èistírny
dùlních vod na lokalitì Olší-Drahonín.
Poté následoval pøesun do Pøíbrami, kde
na návštìvníky èekal den na o. z. SUL.
Hlavním bodem programu byla prohlídka ÈDV Pøíbram II u bývalé šachty
è. 19 v doprovodu Ing. Martina Èermáka a Ing. Ladislava Kramáøe. Oba odborníci z pøíbramského odštìpného závodu poskytli bulharským kolegùm velké množství užiteèných informací
z oboru technologie èištìní dùlních vod.
Posledním navštíveným odštìpným závodem byl o. z. TÚU ve Stráži pod
Ralskem. Zde se úèastníci seznámili se
struènou historií tìžby chemickým vyluhováním a v doprovodu Ing. Týkala
navštívili postupnì chemickou stanici,
technologii SLKR I a neutralizaèní a dekontaminaèní stanice v areálu odkalištì.
Závìreèného zakonèení a vyhodnoPOKRAČOVÁNÍ NA STR. 4

0:2 z úvodního zápasu. Bodovì se týmu NDS ML pøiblížil pouze tým
NDS – PARTA, který mìl velké ambice na prvenství a netajil se tím už pøed
samotným zaèátkem turnaje. Když došlo k oèekávanému duelu, bylo od zaèátku cítit, že toto utkání hodnì napoví,
kdo bude mít nejvìtší šance pozvednout trofej pro vítìze. Tým NDS –
PARTA musel bezpodmíneènì vyhrát
a další motivaci mìl v nepovedeném
prvním vzájemném mìøení sil, kdy
ztratil nadìjné vedení 3:1 a nakonec týmu NDS ML podlehl 3:5. Tým NDS
ML dokázal otoèit nepøíznivý vývoj utkání ve svùj prospìch a vedl 2:1. Ale
tým NDS – PARTA opìt srovnal skóre
a potom se oba týmy pokoušely strhnout vítìzství na svoji stranu. Už se tak
nestalo, utkání skonèilo smírnì. Když
potom tým NDS ML celkem pøekvapivì snadno zdolal tým TORNÁDO
CHÚ pomìrem 4:1, bral zlaté medaile
a mohl poprvé pozvednout putovní pohár. Støíbrný skonèil tým NDS – PARTA, bronz si odnesl loòský vítìzný tým
TORNÁDO CHÚ a na ètvrtém místì

skonèil tým VOKURKY, který ještì
v posledním utkání s týmem NDS –
PARTA držel nadìjné vedení, èímž by
získal bronzové medaile. Nakonec prohrál a zùstal bez medaile, ale s dílèím
úspìchem, že jako jediný dokázal už
v úvodním utkání turnaje zdolat pozdìjšího vítìze. Nejlepším hráèem letošní sálové kopané byl vyhodnocen
Radomír Suske s devíti vstøelenými
brankami.
Závìrem je tøeba podìkovat všem
zúèastnìným za skvìlé sportovní výkony, rozhodèímu Èernému za výborné
øízení všech utkání, Vildovi Válkovi za
spoluorganizaci a fotodokumentaci celé akce. A nakonec i panu námìstkovi
státního podniku DIAMO, o. z. TÚU
Ing. Ludvíkovi Kašparovi, že si našel
chvilku a zastoupil pana øeditele,
Ing. Tomáše Rychtaøíka, tradièního
úèastníka závìreèného vyhlášení výsledkù turnaje, pøedání cen, medailí
a putovního poháru vítìzi. A nyní se už
tìšme na další roèník tohoto turnaje, na
který jste všichni zváni.
Vilda Válek

Odborová organizace o. z. TÚU pořádá
v sobotu 27. dubna 2019 na střelnici
ve Skalici u České Lípy V. ročník střelecké soutěže

Putovní pohár ředitele o. z. TÚU
Ing. Tomáše Rychtaříka

STŘELBA ÚTOČNOU PUŠKOU A SLUŽEBNÍ PISTOLÍ
• zahájení v 9 hodin • občerstvení zajištěno •
• startovné 100 Kč • střelivo 300 Kč •

Závazné přihlášky do 19. dubna 2019 u p. Vargy, tel. 606 423 363

STRANA 4

Montanrevue

Návštěva expertů z Bulharska

Poslední èíslo loòského 11. roèníku slovenského
hornicko-historického èasopisu Montanrevue se v první øadì vìnuje „Setkání hornických mìst a obcí Slovenska“, které se konalo ve mìstì Pezinok. Souèástí
bohatého kulturního programu byl napø. køest publikace, která nese název „Pezinské hornictví ve 20. století“
a konference na téma „Stará hornická díla jako významný faktor geoturizmu“. V prùbìhu tøídenního setkání se také udìlovalo nìkolik èestných odznakù
a v neposlední øadì se konal slavnostní prùvod mìstem, ve kterém kráèelo více jak 900 úèastníkù. Další
pøíspìvek seznamuje ètenáøe s historií Železného
hamru – Štefultovské kováøské dílny. Rubrika Toulky
UNESCO nám pøináší hodnocení a perspektivu mìsta
Banské Štiavnice z pera primátorky mìsta Mgr. Nadìždy Babjakové, která zároveò uzavírá seriál o tomto
mìstì. Následující stránky èasopisu nahlédnou pod
poklièku historie a souèasnosti tìžby pøírodních bitumenù. Hned poté následuje èlánek Vládcové druhohorních moøí. Další listy jsou plné poutavých fotografií, konkrétnì makrofotografií slovenských minerálù
a fotografií minerálù z ¼ubietové vyobrazené na poštovních známkách. Montanrevue èíslo 1/2019 vyjde
koncem bøezna roku 2019.

Bulharští experti v doprovodu Ing. Mužáka, Ph.D., (vlevo) a Ing. Týkala
(vpravo) navštívili sanaèní technologie o. z. TÚU
DOKONČENÍ ZE STR. 3

cení celé expertní mise, které probìhlo
v pátek na pracovišti ØSP na pražském
Barrandovì, se za DIAMO, s. p., zúèastnili Mgr. Toman, Ph.D., Ing. Mužák, Ph.D., a Ing. Vokál. Bulharští kolegové podìkovali za organizaci celé

návštìvy a za obrovské kvantum nesmírnì cenných informací. Dále pak
vyjádøili pøání udržet navázané kontakty s vizí spolupráce na projektech souvisejících se sanací a èištìním dùlních
vod na lokalitách po tìžbì uranu v Bulharsku.
Ing. Vojtìch Vokál, ØSP

Na dole RAKO
Dnes, kdy jsou hromadnì zavírány
hlubinné doly, je paradoxnì velice obtížné sehnat alespoò koleje. I naše muzeum již dlouho shánìlo pár metrù kolejí pod vystavené hunty. Až po kontaktu
na majitele dolu RAKO se poštìstilo.
V listopadu jsme zajeli do Rakovníka
pro nìkolik metrù kolejí. Tady jsme se
setkali s majitelem a dnes již kamarádem Ing. Ivanem Èerným. Bìhem hornického povídání padl i dotaz na pøípadné fárání, které nám Ivan pøislíbil.
Nejprve však nìco o hornictví na Rakovnicku a dole RAKO. První zmínky
o tìžbì èerného uhlí v Rakovníku jsou
z roku 1836, kdy Matìj Kubík z Podmokel obkolíkoval první lokalitu Zátiší.
O pár let pozdìji už sousedil s dalšími
tìžaøi. Byly tu založeny doly Magdaléna, Jan, Ignác, Marie Pomocné èi Terezie. Postupnì se doly slouèily a vznikly
dùlní spoleènosti Morávia a Horní spoleènost svatého Vojtìcha. Doly se
ovšem potácely na hranì rentability,
a tak roku 1857 fúzovaly do jediné spoleènosti Morávia. Poté, co povodnì
v roce 1882 silnì poškodily místní
èernouhelné doly, které již nebylo možné obnovit, rozhodl se vlastník dolù –
Moravská dùlní spoleènost – využít
zbylé budovy a zaøízení pro výrobu keramiky. S tím souvisí i vznik dolu
RAKO. Když pominu Ostravsko, tak

dùl RAKO v Lubné u Rakovníka je poslední èinný hlubinný dùl v Èesku, kde
se tìží žáruvzdorné jílovce (lupek). Dùl
RAKO byl založen v roce 1919. Tìžba
surových lupkù je zajišt’ována jednak
hlubinnì a další dvì tøetiny produkce se
tìží povrchovì v lomu Filip. Na dole se
tìží dobývací metodou zátinkováním
a zpìtným sestøelem.
Je tu 21. únor a my parkujeme u dolu
RAKO. Po pøivítání majitelem dolu
Ing. Èerným jsme se pøevlékli a vystrojili. Na nohy gumovky, na hlavy pøilby
s lampou a pøes rameno sebezáchranný
pøístroj. A už stojíme v malé kleci pro
šest osob. Aniž bychom dvakrát mrkli,
vystupujeme sto metrù pod zemí na náraží tìženého horizontu. Tady se nás
náhle dotkne ten úžasný pocit klidu
podzemí! Vše ostatní je zbyteèné a to
zùstalo tam nad námi. Zde se dovídáme
smutnou vìc, že pøed jámou stojí poslední vozy plné lupku. Majitel bohužel
z ekonomických dùvodù není schopen
zainvestovat nové vypalovací milíøe, jejichž provoz od kvìtna naøizují pøísnìjší ekologické pøedpisy. Nicménì
absolvujeme ètyøkilometrovou prohlídku funkèními dùlními díly. Cestou nám
Ivan vysvìtluje celou problematiku
souèasného stavu, kdy malý tìžaø je
v podstatì jako Robinson na pustém
ostrovì, navíc obklopen fùrou pøedpisù

Dùl RAKO v Lubné u Rakovníka

a naøízení. Rovnìž nám ukáže místa, na
kterých se nedávno odehrály veškeré
scény z podzemí pro vynikající film
„Dukla 1961“. Cestou míjíme stìnku
s velkým otiskem pravìkých rostlin nebo malou ukázku nejkvalitnìjšího èer-

Hornický ples potřetí

Èlenové hornických spolkù pøi zahájení plesu

ného uhlí – antracitu. Po vyfárání nás
Ivan èásteènì uklidnil, že ukonèením
tìžby lupku dùl urèitì nezanikne, nebot’
intenzivnì jedná o dalších možnostech
jeho využití. Takto povzbuzeni si odnášíme plno dojmù a k tomu dva kousky

lupku, vypáleného a surového, pro naše
muzeum ve Stráži pod Ralskem. Velký
dík, Ivane!
Za Hornicko-historický spolek
pod Ralskem Miroslav Janošek
Foto: Jitka Kròanská

V sobotu 23. února 2019 uspoøádal
Hornicko-historický spolek pod Ralskem v kulturním domì U Jezera již
potøetí hornický ples. O oblíbenosti plesu svìdèí i zvyšující se návštìvnost, letos jej navštívilo pøes 260 hostù. Ples
zapoèal prùvodem, kde se objevili i patroni hornictví – sv. Barbora a sv. Prokop – a taktéž hosté z hornických spolkù ÈR (Støíbro, Chodov, Pøíbram,
Most) a slovenského hornického spolku
z Pezinku. Bìhem veèera si návštìvníci
zazpívali nìkolikrát nádhernou karmínu
„Kamarádi, dolù sfárejme“ a v soutìži
v zatloukání høebíkù si soutìžící dámy
zkusily své manuální dovednosti s høebíky a hornickým šroubem. Nechybìl
ani tzv. „pivní souboj“. Kapela hrála až
do ranních hodin, díky štìdrým sponzorùm bohatá tombola o 450 cenách udìlala radost mnoha hostùm a fotokoutek
zajistil krásnou památku z celé akce.

Aèkoliv je stále co zlepšovat, ples se
nesmazatelnì zapsal do kulturních akcí
ve Stráži pod Ralskem a již nyní chystáme ples na rok 2020.
Za Hornicko-historický spolek pod
Ralskem Ing. Václav Dorazil, Ph.D.
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